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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  37/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  736/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 37/07-12-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 745 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 743 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην 
υπ΄ αρθµ. 736 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 745 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος και 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώµατος και Καρβελίου επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ασπροχώµατος 
κ. Σπανός Αντώνιος, και 5) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος και 3) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί εγγράφου Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) αναφορικά µε τη δηµιουργία 
από το ΚΕΘΕΑ µονάδας αντιµετώπισης των εξαρτήσεων στην πόλη της Καλαµάτας. 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα η Αντιδήµαρχος κα Οικονοµάκου Μαρία, αναφέρει τα εξής: 
 
Με το έγγραφό του µε αριθµό προωτοκόλλου 4972, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων 
Ατόµων (ΚΕΘΕΑ), ζητά απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία θα εκφράζει τη 
βούληση της τοπικής κοινωνίας να λειτουργήσουν µονάδες απεξάρτησης. 
 
Η εµπειρία έχει δείξει πως η ευρύτητα και η ένταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην 
περιοχή µας δεν επιτρέπει την επιπλέον παραµέληση του προβλήµατος αυτού. Παρά τα 
προβλήµατα των θεραπευτικών κοινοτήτων, παρά το γεγονός ότι ασφαλώς δεν λειτουργούν 
άψογα, η συνέχιση της λειτουργίας τους είναι απαραίτητη, αφενός για την εµπέδωση ενός 
στοιχειώδους συναισθήµατος ασφάλειας σε όσους εµπλέκονται στο πρόβληµα των ναρκωτικών 
και, αφετέρου, γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή άλλοι βιώσιµοι τρόποι αντιµετώπισης του 
προβλήµατος. 
 
Συγκεκριµένα, το ΚΕΘΕΑ ερεύνησε, στις 12 και 13 Ιουλίου, τη δυνατότητα συνεργασίας µε το 
σύλλογο κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών ΣΥΚΕΟ, επισκεπτόµενο µε επιτροπή του τα 
γραφεία του συλλόγου και τη θεραπευτική κοινότητα, µε την παρουσία εκπροσώπων της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του ∆ήµου Καλαµάτας. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, 
αποτελεί κοινή βούληση όλων των εκπροσώπων η συνέχιση της λειτουργίας του θεραπευτικού 
προγράµµατος και η συµπαράσταση στις δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ. 
 
Το ΚΕΘΕΑ, κατόπιν αυτών, εξετάζει σοβαρά τη λειτουργία υπηρεσιών του στην Καλαµάτα σε 
συνδυασµό µε τη θεραπευτική κοινότητα «∆ιαδροµή». Εισηγούµαι τη στήριξη του ∆ήµου στην 
προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ, η οποία θα συµβάλει σηµαντικά στη διατήρηση και επαύξηση των 
καλών υπηρεσιών της θεραπευτικής κοινότητας «∆ιαδροµή». 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε είναι γεγονός ότι το θέµα των ναρκωτικών είναι µία σύγχρονη µάστιγα 
της εποχής που ταλαιπωρεί όχι µόνον τον ατοµικό περίγυρο των πασχόντων 

προσώπων αλλά ευρύτερα την κοινωνία. Εµείς βλέπουµε ως αναγκαιότητα του να υπάρξει 
παρέµβαση του ΚΕΘΕΑ στην πόλη και στο νοµό και να λειτουργήσει σχετικό κέντρο θεραπείας 
και απεξάρτησης αλλά αυτό και κατά τούτο κε Πρόεδρε διαφοροποιούµεθα και δεν ξέρω εάν. . 
. Η εισήγηση από ότι κατάλαβα έχει µία άλλη προσλαµβάνουσα και οπτική. Θα ήταν εξαιρετικά 
χρήσιµο και αποδοτικό το ίδιο το ΚΕΘΕΑ να έρθει και να δηµιουργήσει τη µονάδα στην 
Καλαµάτα. Εµείς µε αυτή τη διαφοροποίηση συµφωνούµε.  
 

 
Και εγώ θέλω να µείνω σ΄ αυτή την διαφορά. Επειδή δεν κατάλαβα από την 
εισήγηση της κας Οικονοµάκου την απόφαση που πρέπει να πάρει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τι απόφαση θα είναι; Θα είναι απόφαση αντίστοιχη αυτής που διαβάσαµε 
στο έγγραφο της Νοµαρχίας; Θα είναι απόφαση η οποία θα καλύπτει το ΚΕΘΕΑ να 
εγκαταστήσει στην Καλαµάτα δικιά του µονάδα και από κει και ύστερα αυτό να καθορίσει τους 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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όρους του παιχνιδιού και τους τρόπους συνεργασίας µε τη ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ; Εάν είναι να καλέσουµε 
και συµφωνούµε απόλυτα, να έρθει το ΚΕΘΕΑ να λειτουργήσει δικιά του µονάδα και να 
καθορίσει αυτό όπως αυτό κρίνει µε τα δικά του επιστηµονικά κριτήρια τις σχέσεις του µε τη 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ. Εάν είναι έτσι συµφωνούµε και στηρίζουµε απόλυτα την προσπάθεια. Εάν είναι 
όµως να υποχρεώσουµε το ΚΕΘΕΑ ή να αναγνωρίσει τη ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ και απλά και µόνο να έρθει 
υποστηρικτικά σε αυτή, δεν πιστεύω ότι είµαστε στο σωστό δρόµο διότι δυστυχώς το ΚΕΘΕΑ 
δεν θα το κάνει.  
 
Και η κα Οικονοµάκου και εγώ ήµασταν σε µία εκδήλωση και είχαµε τις προσλαµβάνουσες εκεί 
παραστάσεις και µας δόθηκε και η ευκαιρία ως ένα βαθµό και λόγω της εµπλοκής µας στα εν 
λόγω θέµατα µε διαφορετικές ιδιότητες αλλά τέλος πάντων εµπλοκής µας, να έχουµε και 
κάποια άποψη. Το ΚΕΘΕΑ λοιπόν δεν πρόκειται να έρθει, είναι δεδοµένο, από µόνο του εδώ για 
να είναι πίσω από κάποιο συγκεκριµένο σύλλογο. Το ΚΕΘΕΑ θα έρθει εδώ σαν αυτόνοµο και θα 
κρίνει αυτό τον τρόπο µε τον οποίο θα συνεργασθεί µε τους υπάρχοντες εδώ συλλόγους. Σε 
αυτήν την προσπάθεια σε αυτήν την προοπτική εµείς λέµε ναι. 
 

 
Εγώ κε Πρόεδρε θα καταθέσω κάποιες διαπιστώσεις οι οποίες προκύπτουν 
µέσα από µια πολύ καλή συνεργασία που είχαµε στον Κοινωνικό Φορέα όταν 

ήµουν πρόεδρος στην περίοδο 2001 – 2002 τόσο µε τον σύλλογο ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΙΘΑΚΗ - έτσι ήταν ο πλήρης τίτλος τότε - που πράγµατι ήταν µία 
ΙΘΑΚΗ για πολλά παιδιά τα οποία έχουν µπει σ΄ αυτό το αδιέξοδο ζωής. Ένας σύλλογος που 
για να λειτουργήσει τη Θεραπευτική Κοινότητα ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ, καθηµερινά σήκωνε το σταυρό του 
µαρτυρίου. Ένας σύλλογος που τα µέλη του για να τα βγάλουν πέρα και να ανταποκριθούν σε 
όλες αυτές τις τεράστιες υποχρεώσεις που είχανε, κυριολεκτικά έκαναν πρώτα απ΄ όλα 
κατάθεση ψυχής. Και όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι προσπαθούσαν µε ιδίους πόρους µε την 
ελεηµοσύνη ορισµένες φορές κάποιων φορέων την εθελοντική προσφορά και δράση και 
οικονοµική στήριξη κάποιων ιδιωτών για να µπορέσουν κατά αυτόν τον τρόπο να δώσουν µια 
αχτίδα φωτός σε κάποιες πληγωµένες ψυχές γιατί ο χρήστης, αυτός που έχει πέσει εκεί τόσο 
χαµηλά, είναι µια πληγωµένη ψυχή, και έτσι πρέπει να τον βλέπουµε ως άρρωστο και όχι ως 
κακοποιό στοιχείο. Μιλάµε για τον χρήστη και δεν µιλάµε για τον έµπορο, δεν µιλάµε για το 
βαποράκι, µιλάµε γι΄ αυτόν που θέλει να ανοίξει µια πόρτα ελπίδας και η Θεραπευτική 
Κοινότητα ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ µε την προσφορά της άνοιγε µια πόρτα ελπίδας σε νέους της περιοχής 
µας και όχι µόνον αφού φιλοξενούσε παιδιά από γειτονικούς νοµούς ακόµα και από την Αττική. 
Και βέβαια τότε είχαµε µια πολύ καλή συνεργασία ως Κοινωνικός Φορέας. Πιστεύω Μαρία ότι 
υπάρχει πεδίον δόξης λαµπρόν να έχετε µια πολύ καλή συνεργασία. ∆εν ξέρω σε ποιο σηµείο 
βρίσκεται, αλλά αν θέλεις κάποια στιγµή, µπορώ πάρα πολλές σκέψεις και πράγµατα που έχουν 
γίνει πράξη κατά το παρελθόν να στα µεταδώσω. ∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Γιατί γίνεται 
σπουδαίο έργο, γίνεται πολύ σηµαντική δουλειά. Το σύλλογο ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ 
πρέπει να τον στηρίξουµε και θα είναι ευχής έργον κύριοι συνάδελφοι και για τον ίδιο το 
σύλλογο να έρθει το ΚΕΘΕΑ και να αναλάβει το ίδιο το ΚΕΘΕΑ εξολοκλήρου τη λειτουργία της 
Θεραπευτικής Κοινότητας γιατί αυτό σηµαίνει ότι αναλαµβάνει και ένα τεράστιο κόστος που 
συνεπάγεται η λειτουργία αυτής της Θεραπευτικής Κοινότητας. Πρέπει λοιπόν περισσότερο 
πέρα και έξω από την απόφαση που θα πάρουµε, αυτούς τους ανθρώπους να τους 
αγκαλιάσουµε. Άλλωστε και οι ίδιοι δεν χρειάζονται τόσο πολύ, δεν ζητούν τον έπαινο ούτε και 
τη δηµόσια επιβράβευση. Ζητούν περισσότερο να σταθούµε κοντά τους και δίπλα τους και να 
στηρίξουµε τις προσπάθειές τους γιατί είναι µόνοι τους.  
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι καταρχήν το ζήτηµα είναι εξαιρετικά σύνθετο, ένα από τα 
σοβαρότερα ζητήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η πόλη. Υπάρχουν τρία πράγµατα: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Πρώτον. ∆εν είναι σωστό και νοµίζω κανένας δεν το υποστηρίζει, ότι ο τοπικός σύλλογος πάρα 
πολλά χρόνια και όταν υπήρχε πλήρης απουσία του κράτους έκανε ότι ήταν δυνατόν να κάνει. 
Συχνά µόνος.  
Το δεύτερο το οποίο πρέπει να πούµε είναι ότι οποιαδήποτε απόφαση σήµερα πρέπει να είναι 
µία αντίστοιχη απόφαση µε τη Νοµαρχία. Λέµε καταρχήν ΝΑΙ, να εκφράσουµε τη βούλησή µας 
να κατέβει το ΚΕΘΕΑ από την Αθήνα, να αναλάβει µία προσπάθεια. Βεβαίως από κει και πέρα 
εάν υπάρξει η θεσµική συµµετοχή του ∆ήµου µε ότι αυτή συνεπάγεται, πρέπει να µπει µε 
όρους και κανόνες, αυτό πρέπει να συζητήσουµε τότε εδώ, ώστε στην πολιτική τη 
συγκεκριµένη ο ∆ήµος να έχει ένα καθοριστικό ρόλο. Ουρά ο ∆ήµος, να καταβάλει µόνον 
χρήµατα και να πορεύεται πίσω από µία πολιτική που χαράζουν άλλοι, δεν πρέπει να την 
αποδεχτούµε. Καταρχήν ναι. 
Να πω και το τρίτο το οποίο είναι και το ποιο ουσιαστικό. ∆εν νοµίζω ότι στον τόπο µας 
ιδιαίτερα πρέπει να είµαστε υπερήφανοι για την πολιτική του κράτους στα ζητήµατα 
αντιµετώπισης της εξάρτησης. ∆εν υπάρχει πολιτική του κράτους. Καταβάλλονται προσπάθειες 
φιλότιµες αλλά δεν αρκούν. Το πρόγραµµα της µεθαδόνης απουσιάζει από δω. Υπάρχει στην 
Πάτρα, υπάρχει σε κάποιες άλλες περιοχές. Συζήτησα µε την κα Οικονοµάκου. Έχουµε 
προγραµµατίσει από τις πρώτες δραστηριότητές µας θα είναι η επίσκεψη στον ΟΚΑΝΑ που 
εκφράζει την κρατική πολιτική στο συγκεκριµένο τοµέα. Να δούµε το τι µπορεί να κάνει και 
αυτός προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβληµα είναι µεγάλο, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, αλλά 
είναι µεγάλο πρόβληµα. Από κει και πέρα ο ∆ήµος πρέπει να έχει ένα ουσιαστικό ρόλο και 
χρειάζεται η κρατική πολιτική να φτάσει και στην Καλαµάτα δια του ΟΚΑΝΑ και τη συµµετοχή 
και των φορέων και να υπάρξει ένα πρόγραµµα στο οποίο θα συµµετέχει και το Νοσοκοµείο 
της Καλαµάτας και οι φορείς του τόπου, η τοπική αυτοδιοίκηση, υπό την σκέπη και την 
καθοδήγηση του πλέον αξιόπιστου επιστηµονικού φορέα στην Ελλάδα αντιµετώπισης της 
εξάρτησης που είναι ο ΟΚΑΝΑ. Πιστεύω κα Οικονοµάκου να έχουµε σύντοµα νέα σε αυτή τη 
κατεύθυνση να ανακοινώσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η πολιτική µας για το συγκεκριµένο 
θέµα είναι αυτή. Καταρχήν ναι, κάτι ανάλογο µε τη Νοµαρχία, αλλά η οποιαδήποτε η θεσµική 
µας συµµετοχή θα είναι ύστερα από συζήτηση και µε προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν 
απολύτως την πολιτική του ∆ήµου. 
 

 
Κε Πρόεδρε νοµίζω από την παρέµβασή µας φάνηκε ότι η άποψη η δική µας είναι 
ότι θα πρέπει το ίδιο το ΚΕΘΕΑ να αναλάβει τη λειτουργία της Θεραπευτικής 

Κοινότητας στην Καλαµάτα και προς τούτο πρέπει να ενθαρρυνθεί ούτως ώστε να προχωρήσει 
σε άµεση λειτουργία µονάδας θεραπείας και απεξάρτησης αλλά µε τον έλεγχο όλου αυτού του 
πλέγµατος προστασίας από το ΚΕΘΕΑ.  
 

 
Στο καταρχήν ΝΑΙ. Αλλά κοιτάξτε. Ο κ. ∆ήµαρχος είπε ότι πρέπει να 
πάρουµε µία απόφαση αντίστοιχη µε αυτή που πήρε η Νοµαρχία. Η 

Νοµαρχία λέει «2. Στηρίζει τις ενέργειες του ΣΥΚΕΟ µε τις οποίες ζητεί την υποστήριξη του 
ΚΕΘΕΑ για την αποτελεσµατικότερη και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της 
θεραπευτικής κοινότητας ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ». ∆εν ζητάει από το ΚΕΘΕΑ να έρθει να ιδρύσει µονάδα, 
έρχεται να στηρίξει τη διαδροµή. Εµείς δεν λέµε αυτό. Εµείς λέµε ότι «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
να αποδεχθεί την πρόθεση του ΚΕΘΕΑ να αναλάβει τη λειτουργία Θεραπευτικής Κοινότητας 
στην πόλη της Καλαµάτας». Υπάρχει µια σαφή διαφορά νοµίζω. Και νοµίζω ότι αυτό πρέπει να 
το δείξουµε. Εάν θέλετε να αναπαραχθεί η απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, εµείς 
αντιπαραθέτουµε την απόφαση των µειοψηφιών στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο. 
 

 
Εµείς σαν συνδυασµός δεν εµπιστευόµαστε τα µέλη του ΣΥΚΕΟ µόνον όταν 
τα επισκεπτόµαστε προεκλογικά αλλά και µετεκλογικά τα εµπιστευόµαστε και 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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τα στηρίζουµε. Για τους ιδίους, επειδή έχω συζητήσει πολλές φορές µαζί τους, θα είναι ευχής 
έργον αυτή τη θεραπευτική κοινότητα να την αναλάβει εξ ολοκλήρου το ΚΕΘΕΑ. Θα 
απαλλαγούν από πολλές οικονοµικές σκοτούρες. Τραβάνε το σταυρό του µαρτυρίου για να 
λειτουργεί αυτή η θεραπευτική κοινότητα και να φιλοξενεί πάνω από 30 παιδιά κάθε φορά.  
 

 
Εφόσον είναι έτσι να πάρουµε απόφαση το ΚΕΘΕΑ να λειτουργήσει τη 
µονάδα και θα βρει αυτό τον τρόπο συνεργασίας όπως ακριβώς το λέει στο 

έγγραφό του. Φοβούµαστε ότι οποιαδήποτε άλλη απόφαση δεν θα είναι αποδεκτή από το 
ΚΕΘΕΑ. Αυτή είναι η αίσθηση που απεκόµισα κι εγώ και από τους συµµετέχοντες στο 
τελευταίο σεµινάριο. Σας διαβάζω τι λέει «Αναγνωρίζοντας ότι η διακοπή λειτουργίας της 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ θα προκαλέσει πολλά προβλήµατα στους εξαρτηµένους και τις οικογένειές τους, 
ανατρέποντας τη θεραπευτική διαδικασία, το ΚΕΘΕΑ εξετάζει πλέον σοβαρά τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ανάπτυξης υπηρεσιών του στην πόλη σε συνδυασµό µε τη λειτουργία της 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ». Ας πάρουµε λοιπόν µία απόφαση σε αυτό το πνεύµα, ότι συµφωνούµε απόλυτα 
µε την πρόθεση του ΚΕΘΕΑ να αναπτύξει υπηρεσίες στην πόλη σε συνδυασµό µε τη 
λειτουργία της ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ. Σε συνεργασία, σε συνδυασµό.  
 

 
Για να καταλάβω. Τι διαφορά έχει το ένα µε το άλλο; ∆εν έχει καµία διαφορά. Τα 
ίδια δεν λέει και η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ. 

 
 
Όχι. ∆εν λέει τα ίδια κε ∆ήµαρχε! 
 

Κε Πρόεδρε µόνο µία κουβέντα. Συµπληρωµατικά στην παρέµβαση του κ. 
Κοσµόπουλου που είναι χρονικά δεύτερη. Η ίδια η γραµµατολογική και η 

αγιολογική διατύπωση του θέµατος στην ηµερήσια διάταξη δεν µπορεί να σηµαίνει παρά την 
προσέγγιση που εκθέτουµε «Επί εγγράφου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων 
αναφορικά µε τη λειτουργία από το ΚΕΘΕΑ. . . (αλλαγή ταινίας). 
 

 
. . . η οποία θα συµβάλει στη διατήρηση και επαύξηση των καλών υπηρεσιών 
της Θεραπευτικής Κοινότητας ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ.  

 
 
Όπως το λέει το έγγραφό του. ∆εν καταλαβαίνω γιατί σε αυτό που λέει το 
έγγραφό του να πούµε «ναι, αποδεχόµαστε το έγγραφό του». Λέει 

«Εξετάζει σοβαρά τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης υπηρεσιών του στην πόλη σε 
συνδυασµό µε τη λειτουργία της ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ». Λέµε κι εµείς «Αποδεχόµαστε τη βούληση του 
ΚΕΘΕΑ και το καλούµε να αναπτύξει τις υπηρεσίες του στην πόλη σε συνδυασµό µε τη 
λειτουργία της ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ». 
 

 
Επειδή είναι ένα σοβαρό θέµα κι εµείς θέλουµε να έχουµε µία οµόφωνη 
απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να το αφήσουµε λίγο µέχρι το τέλος της 

συνεδρίασης, να κάνουµε µία κουβέντα ενδιάµεσα για να καταλήξουµε. ∆εν νοµίζω ότι είναι 
τέτοιες µεγάλες οι αποστάσεις στο να πάµε σε κατά πλειοψηφία απόφαση. 

 
∆εν υπάρχει ουσιαστική διαφωνία απ΄ ότι διαφαίνεται.  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Με την ολοκλήρωση των υπόλοιπων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης το Σώµα επανέρχεται 
στο παρών θέµα. Παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος διαβάζει στο Σώµα την τελική πρόταση 
όπως αυτή διαµορφώθηκε. 
 
Την παραπάνω πρόταση αποδέχονται τα παρόντα µέλη του Σώµατος. 
 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα καθώς και  
α) το µε αριθµό πρωτοκόλλου 4972/12.11.07 έγγραφο του ΚΕΘΕΑ, 
β) την πραγµατικότητα στην πόλη της Καλαµάτας σε σχέση µε την εξάρτηση και την 
αντιµετώπισή της µέχρι τώρα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Α) Εκφράζει οµόφωνα τη βούλησή του για σχεδιασµό και δηµιουργία µονάδας 

απεξάρτησης από το ΚΕΘΕΑ στην Καλαµάτα, καθώς και τη διάθεσή του για τη 
στήριξη αυτής της µονάδας. 

 
Β) Θεωρεί θετική τη µέχρι τώρα λειτουργία της ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ και αναγκαία τη 

συνεργασία της µε το ΚΕΘΕΑ και τη µονάδα απεξάρτησης που ενδεχοµένως θα 
ιδρύσει και θα λειτουργήσει αυτό στην Καλαµάτα. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

4. Γουρδέας Ανδρέας 

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

10. Κουδούνης Αργύριος 

11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

12. Λαγανάκος Γεώργιος 

13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

15. Μπασακίδης Νικόλαος 
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16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

17. Οικονοµάκου Μαρία 

18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

20. Σπίνος Γεώργιος 

21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 27 ∆εκεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


